ZÁPISNICA

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hatalove, konaného 11.decembra 2015 o 17.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Hatalove.
Prítomní:
a/ starosta obce : Vladimír Kováč
b/ poslanci OZ:
Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová, Stanislav Pollák ,
Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Neprítomní : ospravedlnení
: Peter Kováč
neospravedlnení : -/c/ ostatní prítomní:
Ing. Marianna Porvazová – pracovníčka OcÚ
Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. Vladimír Kováč, ktorý
prítomných privítal a konštatoval, že toto bolo zvolané v súlade s § 12 odst. 1 zákona 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zároveň konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov OZ , na dnešnom zasadaní je
prítomných 6 poslancov OZ, takže v zmysle § 12 odst. 2 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení je
toto zasadnutie obecného zastupiteľstva uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli poverení títo poslanci:
Ing. Ján Ihnát, Ing. Ján Vajda
Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení:
Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Stanislav Pollák
Za zapisovateľku bola poverená : PaedDr. Viera Vajsová
Starosta obce p. Vladimír Kováč oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý
bol schválený bez pripomienok. Za program hlasovali všetci prítomní poslanci.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie členov návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Hatalov na roky
2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
Návrh viacročného rozpočtu obce Hatalov na roky 2016-2018 a návrh rozpočtu na rok 2016.
Zásady pre vybavovanie sťažnosti a petícii v podmienkach obce Hatalov
Návrh VZN číslo 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2016
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11.
12.
13.
14.
15.

Návrh plánu práce na rok 2016
Organizačné zabezpečenie akcie „Silvester 2015“
Rôzne
Diskusia
Záver

Priebeh jednania :
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce Vladimír Kováč, ktorý konštatoval, že na
poslednom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutočnilo 28.10.2015 boli prijaté uznesenia číslo 48 -54/2015,
ktoré boli splnené.
Nakoľko ku kontrole uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda návrhovej komisie Mgr.
Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo 55/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -02. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Hatalov na roky
2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016. Návrh viacročného rozpočtu obce Hatalov na
roky 2016-2018 a návrh rozpočtu na rok 2016, ktorý predkladá starosta obce.
Hlavná kontrolórka obce Hatalov p. Marta Mišková sa vyjadrila k odbornej stránke rozpočtu.
Informovala, že v zmysle platnej legislatívy obec Hatalov nemusí tvoriť programový rozpočet, ak tak
rozhodne obecné zastupiteľstvo.
Na základe predloženej informácií a stanoviska poslancov OZ, predseda návrhovej komisie Mgr. Jana
Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo 55/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0Hlavná kontrolórka obce Hatalov p. Marta Mišková ďalej informovala, že rozpočet obce na rok 2016
predkladá starosta obce ako vyrovnaný, bol dodržaný zákon, pretože rozpočet môže byť vyrovnaný
alebo prebytkový. Rozpočet bol v zmysle právnej legislatívy zverejnený na úradnej tabuli. Hlavná
kontrolórka obce Hatalov p. Marta Mišková odporúčala rozpočet schváliť.
Starosta obce Vladimír Kováč predložil rozpočet a otvoril priestor na vyjadrenie k predloženému
rozpočtu. Informoval, že zmeny v rozpočte je možné robiť do 31.8.2016.
Ing. Ján Ihnát navrhol, aby sa rozšpecifikovali podrobnejšie bežné výdavky, aby bolo jasné, ako sa
plnia príjmy a čerpajú výdavky.
Starosta obce Vladimír Kováč informoval, že odporúčanie a vzor rozpočtu je ešte menej rozpísaný,
aby bolo čerpanie pružné.
Ing. Ján Ihnát nesúhlasí s tým, aby bol rozpočet v tak veľkých kapitolách, navrhuje, aby bol
podrobnejší, aby bol prehľadný – jeho príjmy aj čerpanie výdavkov. Zároveň upozornil, že
nenaplnenie príjmov za rok 2015 – daň z ubytovania, správne poplatky a pod. či nemôže ovplyvniť
čerpanie rozpočtu 2016.
Starosta obce Vladimír Kováč vysvetlil, že pre rekonštrukciu kultúrneho domu sa nenaplnili
predpokladané príjmy.
Ing. Ján Ihnát mal otázku, čo všetko tvorí výdavkovú položku tovary a služby.
Starosta obce Vladimír Kováč odpovedal, že sú to všetky výdavky na chod obecného úradu, služby –
ekonomické služby vedenie účtovníctva. Ďalej vysvetlil, že každý výdavok je v účtovníctve podrobne
zaúčtovaný.
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Ing. Ján Ihnát sa ďalej pýtal, čo tvorí položku v rozpočte náboženské služby –tovary a služby.
Starosta obce Vladimír Kováč odpovedal, že je to hlavne odmena pre správcu domu smútku.
Ing. Ján Ihnát sa pýtal, čo je to výdavok – predškolská výchova – tovary a služby.
Starosta obce Vladimír Kováč informoval, že obec dáva deťom finančné prostriedky na akcie MDD,
Deň športu a pod.
Ing. Ján Ihnát mal ďalšiu otázku, položka rozpočtu - staroba – 1000,-€ Čo to je?
Starosta
obce
Vladimír
Kováč
informoval,
že
ide
o sociálny
program.
Ďalej sa Ing. Ján Ihnát pýtal, čo je pod položkou rekonštrukcia a modernizácia stavieb cesta.
Starosta obce Vladimír Kováč informoval, že ide o projektovú dokumentáciu opravy ciest
a chodníkov
a oprava
fasády
domu
smútku,
oprava
amfiteátra.
Ing. Ján Ihnát sa pýtal, či starosta plánuje kúpu pneumatík na traktor. Starosta obce odpovedal, že
áno.
Ing. Ján Ihnát mal otázku, ako to je s nákupom šporákov do kuchyne v kultúrnom dome.
Poslanec Stanislav Pollák pripomenul, že je potrebné uvažovať o priemyselných rúrach – veľké
plechy. Ing. Ján Ihnát navrhol presunúť cca 2000€ z položky ciest na vybavenie kuchyne kultúrneho
domu.
PaedDr. Viera Vajsová za finančnú komisiu navrhla, aby bol rozpočet do budúcich rokov
podrobnejšie rozpísaný. Ďalej žiada obecný úrad o vypracovanie prehľadu hospodárnosti výberu
daní, výberu poplatkov za komunálny odpad i hospodárnosti vývozu komunálneho odpadu.
Finančná komisia odporúčala rozpočet schváliť.
Starosta obce Vladimír Kováč informoval, že obecný úrad zasiela upomienky a výzvy na zaplatenie
daní a poplatkov.
Mgr. Jana Pajtášová Paľová mala otázku, koľko je obyvateľov, ktorí sústavne neplatia.
Starosta obce Vladimír Kováč informoval, že po výzve na zaplatenie, niektorí prídu a snažia sa
dohodnúť a uhradiť svoje podlžnosti.
Ing. Ján Ihnát požiadal obecný úrad, aby do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pripravil
prehľad neplatičov a návrh opatrení na zlepšenie situácie. Je potrebné venovať samostatný bod
v rokovaní obecného zastupiteľstva tomuto problému.
Po vyčerpaní všetkých otázok Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo
56/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -03. Zásady pre vybavovanie sťažnosti a petícii v podmienkach obce Hatalov
Predkladá: Kovač Vladimír - starosta obce
Keďže materiál nebol doručený poslancom obce, tak obecné zastupiteľstvo danú informáciu berie na
vedomie a bude sa s tým zaoberať na ďalšom zasadnutí.
Na základe predloženej informácií starostom obce a stanoviska poslancov OZ, predseda návrhovej
komisie otázok Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo 57/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -04. Návrh VZN číslo 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Hatalov
Predkladá: Vladimír Kováč – starosta obce
Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému materiálu. Otvoril otázku, či stavebný odpad má byť
uvádzaný v jednotkách hmotnosti (kg) alebo objemu(m3). Po krátkej diskusii sa dohodli, že vhodnejšie
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je jednotka objemu (m3). Kontrolórka obce upozornila na to, že navrhované poplatky budú platné len
do 1.7.2016, pretože od daného termínu sa mení právna legislatíva a bude potrebné sa tomuto
problému znovu venovať.
Ing. Ján Ihnát mal otázku akým dokladom sa preukazuje v §7 ods. 4, že ide o občana s ťažkým
zdravotným postihnutím. Návrh starostu obce bol – rozhodnutím ÚPSVaR, čím sa VZN doplnilo.
Ing. Ján Ihnát navrhol, aby sa v § 7 ods. 6 „občan starší 65 rokov ...“ vyškrtlo „predloží rodný list“.
Ďalej navrhol, aby sa v §12 ods. 2 pís. d) „trvalé parkovanie“ – vyškrtnúť, a §12 ods. 3 „ dočasné
parkovanie“ – vyškrtnúť.
PaedDr. Viera Vajsová upozornila, aby sa zobralo do úvahy dlhodobé trvalé parkovanie. Starosta
obce Vladimír Kováč upozornil, že tento problém je riešený v prenájme plôch.
Ing. Ján Ihnát navrhol §13 ods.1 pís. e), f) a ods. 2 celý vyškrtnúť. Ďalej upozornil, že máme
spracované daňové poplatky ale nemáme žiadne sankcie, ak sa neplnia. Návrh sankcie – bod 4
„Platiteľovi dane pri nedodržaní ustanovení §16 a §17 bude uložená sankcia vo výške 100 €“ .
Ing. Ján Ihnát konštatoval, že daň za predajné automaty ostáva bez sankcie. Ďalej mal návrh, či nie je
potrebné zadefinovať objem jednej KUKA nádoby – 110l až 120l.
Starosta obce Vladimír Kováč upozornil na to, že to by platilo pri množstvovom zbere, v tom prípade
by sme museli zvýšiť periodicitu vývozu, čo má vplyv na cenu za vývoz komunálneho odpadu.
PaedDr. Viera Vajsová navrhla, aby sme občana nezaťažovali zvýšenými poplatkami za vývoz
komunálneho odpadu, ale aby sme boli dôslednejší pri výbere poplatkov od neplatičov. Obec dopláca
príliš veľa za vývoz komunálneho odpadu.
Ing. Ján Ihnát navrhol, označiť zaplatené KUKA nádoby nálepkou, robiť vývoz len tým, ktorí občania
majú zaplatené poplatky.
PaedDdr. Viera Vajsová navrhla, porovnať poplatky za vývoz komunálneho odpadu v iných obciach,
zvážiť aj iné firmy, či by nemali výhodnejšie ceny.
Ing. Mariana Porvazová upozornila, že je potrebné lepšie špecifikovať „úplné a čiastočné
oslobodenie“, pretože je časté zneužívanie.
PaedDr. Viera Vajsová navrhla, aby sa daň vrátila na základe žiadosti občana a dokladu
preukazujúceho dočasný pobyt mimo trvalého bydliska.
Záverečná úprava: §31
1. Nárok na vrátenie zaplateného poplatku vniká občanovi, ktorý trvale býva v obci Hatalov na
základe žiadosti, ktorú doručí na Obecný úrad Hatalov do konca kalendárneho roku.
2. K žiadosti je potrebné doložiť doklad preukazujúci dočasný pobyt mimo trvalého bydliska.
3. Študentovi na základe žiadosti a potvrdenia o štúdiu vzniká nárok na vrátenie vo výške 3€.
PaedDr. Viera Vajsová upozornila, aby sa do VZN doplnil dátum zverejnenia na úradnej tabuli.
Na základe predložených úprav a stanoviska poslancov OZ, predseda návrhovej komisie Mgr. Jana
Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo 58/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -05. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2016. Plán bol zaslaný poslancom, mali tak možnosť sa s ním podrobne
oboznámiť.
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Ing. Ján Ihnát žiada doplniť predložený plán o vykonanie finančnej kontroly za rok 2015 právneho
subjektu ZŠ s MŠ Hatalov s termínom do konca marca 2016.
Na základe predložených doplňujúcich úprav a stanoviska poslancov OZ, predseda návrhovej komisie
Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo 59/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -06. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2016
Starosta obce Vladimír Kováč predložil plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016:
Zasadnutia sa majú konať v termíne - 21.1.2016, 28.4.2016, 29.6.2016, 22.9.2016, 8.12.2016.
Predseda návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo
60/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -07. Návrh plánu práce na rok 2016
Starosta obce Vladimír Kováč predložil plán práce na rok 2016. Podrobne prešiel jednotlivé aktivity
a vysvetlil dôležitosť realizácie jednotlivých úloh.
PaedDr. Viera Vajsová navrhla naplánovať spevniť plochu pred kultúrnym domom, ambulanciou
všeobecného lekára, školou. Navrhla, aby sa nakúpil materiál a svojpomocne sa vykonali práce.
Predseda návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo
61/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová, Ing. Danka Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -0Zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnila a po prerokovaní plánu práce na rok 2016 odišla Ing. Danka
Paľová.
8. Organizačné zabezpečenie akcie „Silvester 2015“
Starosta obce predniesol návrh zabezpečenia akcie „Silvester 2015“. Dňa 31.12.2015 – Silvester, bude
pripravená vatra, ohňostroj, bude sa podávať nealko punč, varené víno. Vydávať nápoje sa začnú
o 23.00 hod. Starosta vyzval poslancov na pomoc pri zabezpečení tejto akcie. PaedDr. Viera Vajsová
sa ospravedlnila, že nebude v tom čase doma. Ostatní poslanci svoju účasť oznámia dodatočne.
Predseda návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo
61/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -09. Rôzne
Starosta obce otvoril bod rôzne.
PaedDr. Viera Vajsová žiada obecný úrad o spracovanie cenových ponúk (množstvo potrebného
materiálu a cenu) na nákup materiálu betónu B20 na úpravu plochy pred novým kultúrnym domom.
Termín je do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Starosta obce Vladimír Kováč predložil zastupiteľstvu cenové ponuky z verejného obstarávania na
monografiu obce. Prišli tri cenové ponuky, po otvorení obálok boli tieto ponuky:
Reklamná agentúra B.U.M. – suma – 7 690,-€
Adrián Buraľ Jovsa
- suma - 7 610,-€
LOJAN EXCEL+
- suma - 7 500,-€
Obecné zastupiteľstvo z troch cenových ponúk vybralo vo verejnom obstarávaní na vyhotovenie
Monografie obce Hatalov firmu LOJAN EXCEL+ v celkovej sume - 7 500,-€. Ide o najnižšiu cenovú
ponuku podľa cenovej ponuky zo dňa 12.11.2015. O tomto výbere dodávateľa starosta obce vyhotoví
osobitný záznam.
Predseda návrhovej komisie Mgr. Jana Pajtášová Paľová predniesla návrh na uznesenie číslo
62/2015.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Ján Ihnát , Mgr. Jana Pajtášová Paľová,
Stanislav Pollák , Ing. Ján Vajda, PaedDr. Viera Vajsová
Proti: -0Zdržali sa hlasovania: -010. Diskusia
Ing. Ján Ihnát znovu zopakoval otázku, kedy kúpi starosta pneumatiky na traktor. Starosta obce
odpovedal, že do konca roka 2015.
PaedDr. Viera Vajsová dala návrh, aby bolo jedno zastupiteľstvo venované využitiu mlyna, aby sa
poslanci zišli priamo v mlyne.
V závere diskusie starosta odpovedal na vznesené diskusné príspevky.
Nakoľko sa do diskusie viac nikto nehlásil, starosta obce ukončil diskusiu.
7. Z á v e r
Nakoľko program rokovania obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa poďakoval
prítomným za účasť a tým zasadnutie OZ ukončil o 20.37 hod.

.......................................
starosta obce
Vladimír Kováč
overovatelia :

Ing. Ján Ihnát

.......................................

Ing. Ján Vajda

......................................

Zapísala:
PaedDr. Viera Vajsová ................................
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